
Κλασσικοί λαμπτήρες
νήματος LED για
διακοσμητικό φωτισμό
Κλασικοί λαμπτήρες νήματος LED κεριού και luster

Με κλασική παραδοσιακή σχεδίαση, οι κλασικοί λαμπτήρες νήματος LED κεριού και luster

συνδυάζουν τα οικεία σχήματα των λαμπτήρων πυράκτωσης κεριού ή luster με τα οφέλη
της τεχνολογίας LED μεγάλης διάρκειας ζωής. Προσφέρουν όμορφο, διακοσμητικό, θερμό
λευκό φως ενώ εξοικονομούν περίπου 90% σε ενεργειακό κόστος συγκριτικά με τους
παραδοσιακούς λαμπτήρες κεριού και luster.

Οφέλη
• Περίπου 90 % εξοικονόμηση ενέργειας
• Η μεγάλη διάρκεια ζωής μειώνει την ανάγκη αντικατάστασης
• Εύκολη αντικατάσταση του κλασσικου συμβατικού λαμπτήρα

Χαρακτηριστικά
• Παραδοσιακή σχεδίαση με κλασσικό σχήμα
• Με σχεδίαση που αξίζει να φαίνεται, είναι εξίσου καλαίσθητοι αναμμένοι και σβηστοί
• Τέλεια εφαρμογή και υψηλής ποιότητας φινίρισμα
• Υψηλή απόδοση χρωμάτων (CRI υψηλότερος από 80) για ζωντανά χρώματα
• Φιλικό προς το περιβάλλον: δεν περιέχει υδράργυρο ή άλλες επικίνδυνες ουσίες

Εφαρμογή
• Τέλειοι για διακοσμητικές εγκαταστάσεις
• Σπίτι: καθιστικό, υπνοδωμάτιο
• Φιλοξενία: εστιατόρια και ξενοδοχεία
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Versions

LEDcandle Classic 35W E14 P45

Mirror Crown 827 CL ND

Σχεδιάγραμμα διαστάσεων
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(cd/1000lm) 0
o

180
o

60
o

60
o

90
oo

90

120
oo

120

150
oo

150

50

50

100

100

150

150

Κλασικοί λαμπτήρες νήματος LED κεριού και luster

© 2023 Signify Holding Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Η Signify δεν παρέχει καμία διαβεβαίωση ή εγγύηση όσον

αφορά την ακρίβεια ή την πληρότητα των πληροφοριών που περιλαμβάνονται στο παρόν και δεν θα ευθύνεται για οποιαδήποτε

ενέργεια βασίζεται σε αυτές. Οι πληροφορίες που περιέχονται σε αυτό το έγγραφο δεν προορίζονται για εμπορική προσφορά και

δεν αποτελούν μέρος προσφοράς ή σύμβασης, εκτός εάν έχει συμφωνηθεί διαφορετικά από την Signify. Όλα τα εμπορικά

σήματα ανήκουν στην Signify Holding ή στους αντίστοιχους κατόχους τους.

www.lighting.philips.com

2023, Απρίλιος 14 - τα δεδομένα υπόκεινται σε αλλαγές


